
Track more with less.

Desafios

A Estação Kombinatskaya está localizada na região 
de Murmansk, no noroeste da Rússia. As condições 
ambientais nesta região foram um dos maiores 
desafios e exigências para que equipamentos 
externos robustos pudessem operar de forma 
altamente confiável e precisa quando expostos 
ao frio extremo, como a neve. Os requisitos 
mínimos de manutenção se tornaram outro critério 
importante. 

Solução 

Após um teste bem-sucedido com a solução de 
contador de eixos Frauscher baseada no sensor 
de roda RSR180 e no Frauscher Advanced Counter 
FAdCi, o cliente decidiu substituir os circuitos de via 
por contadores de eixos em sua rede ferroviária. Os 

contadores de eixo modernos estão substituindo 
cada vez mais instalações de circuito de via em todo 
o mundo, pois são uma solução chave para sistemas 
ferroviários sustentáveis e orientados para o futuro.  
Na Estação Kombinatskaya, uma arquitetura central 
foi estabelecida, onde todos os componentes 
internos dos contadores de eixo são instalados em 
um local. 

O RSR180 combina tecnologias testadas e 
comprovadas com décadas de experiência. Sendo o 
primeiro sensor de roda do nosso portfólio, passou 
por um desenvolvimento contínuo durante mais de 
30 anos. Ele é resistente aos distúrbios causados 
por freios magnéticos e pode ser usado em trilho 
de fenda to trilhos com fissuras. A combinação 
dos sensores de roda Frauscher RSR180 com o 
Frauscher Advanced Counter FAdCi proporcionou 
uma ótima solução no ambiente do cliente. 
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Figura 1: Os sensores de roda 
Frauscher são montados na parte 
interna da via e contêm dois sistemas 
de sensores em uma caixa, o que 
resulta em muitas vantagens de custo 
em comparação com designs mais 
convencionais. 

A figura 1 ilustra que essa tecnologia permite evitar 
a instalação de eletrônicos diretamente na via 
próxima, por exemplo, na caixa de conexão da via.

O trabalho de substituição proposto envolveu a 
substituição dos pontos de detecção existentes 
com sensores de roda RSR180 mostrados abaixo na 
figura 2: Diagrama da via. 

O sistema FAdCi foi projetado para linhas 
industriais, bem como para linhas regionais e de 
metrô. É uma solução de segurança SIL3 limitada a 
velocidades de trem de 80 km/h. 
Confiabilidade e custos operacionais estão 

intimamente relacionados e são fatores essenciais 
na operação de uma rede de infraestrutura. Os 
componentes de manutenção intensiva são 
considerados os principais direcionadores de 
custos, assim como o alto consumo de energia, 
portanto, minimizar o custo do ciclo de vida por 
meio da manutenção preventiva foi a solução 
encontrada para atender aos desafios dos 
clientes. O sistema Frauscher requer uma única 
visita de manutenção a cada dois anos. Isso só 
será necessário para áreas onde não se espera 
movimento de trem dentro desses dois anos, pois 
os movimentos padrão do trem confirmarão a 
operação correta.

Figura 2: Diagrama da via
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Fatos importantes
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Escopo do 
fornecimento

FAdCi R2, 33 x sensor de roda 
RSR180
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Escopo do 
projeto

Facilitar os equipamentos 
internos e externos

O FAdCi faz interface com a infraestrutura da 
Estação Kombinatskaya.

Interfaces de hardware universalmente aplicáveis 
e interfaces de software de alto desempenho 
permitem a integração rápida dos nossos 
contadores de eixo em várias aplicações. A 
conexão com um bloqueio eletrônico de alto 
desempenho é possível via interface específica do 
cliente ou protocolo Frauscher Safe Ethernet FSE. 
Todos os processos, de planejamento, engenharia 
e configuração a diagnósticos, manutenção 
e adaptação, são suportados por ferramentas 
inovadoras de software. O cliente decidiu usar o 
Frauscher Advanced Counter FAdCi em combinação 
com o protocolo Frauscher Safe Ethernet FSE.

A opção FAdCi oferece uma solução econômica 
para projetos com requisitos de segurança SIL3 e 
linhas de baixa velocidade. 

O sensor de roda Frauscher RSR180 é uma 
tecnologia comprovada, de aplicação universal, 
com várias possibilidades de aplicação, estrutura 
modular e design flexível com manutenção mínima.

Em suma, pode-se presumir que os contadores 
de eixo oferecem maior disponibilidade, melhor 
custo-benefício e manutenção mínima em locais 
desafiadores.

A instalação no local do RSR180 é 
mostrada nesta imagem. 


